
 

 

รหัสทัวร GS1902873 
ทัวรเวียดนาม ฮานอย นิงบิงห ฮาลอง ปารค 3 วัน 2 คืน (SL) 
เมืองฮานอย วันเฉินกวก ทาเรืออาวฮาลองเบย ตลาดราตรีฮาลอง ถํา้นางฟ�า ทะเลสาบคืนดาบ  
สะพานแสงอาทิตย วัดหงอกเซิน เมืองนิงบิงห ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก  
อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 1 
 กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินกวก – เมืองฮาลอง 
ลองเรือชมทัศนียภาพรอบอาวฮาลอง - น่ังกระเชาไฟฟ�าชม HALONG PARK   

 HALONG NIGHT MARKET                       (-/L/D) 
04.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 ประตูทางเขาหมายเลข 7-8 
เคานเตอร สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนํา
เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

07.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
THAI LION AIR เท่ียวบินที่ SL 180 

09.05น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รบักระเป�าสัมภาระเรียบรอย ... นําทานออกจาก เมืองฮานอย  นําทาน
เดินทางสู ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เปนทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญท่ีสุดของ
กรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝم�ง 17 กิโลเมตร เปนทะเลสาบท่ี
ใหญที่สุดของเมืองหลวงและเปนสถานท่ีๆ นิยมสําหรับการพักผอนหยอนใจ มีสวน
รอบๆ ทะเลสาบท่ีดึงดดูชาวบานหลายคนและนักทองเท่ียวท่ีกําลังมองหาการพักผอน
จากเมืองท่ีวุนวาย นอกจากน้ีทะเลสาปยังลอมรอบดวยสถานท่ีสําคัญมากมายใน
ประวติัศาสตรของกรุงฮานอย เชน กวกเจดีย วัดกวานแถงห เปนตน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางตอไปยัง วันเฉินกวก เปนวดัจนีท่ีมีความเกาแกของชาวพุทธท่ีเคย

รุงโรจนในอดีตและมีความสําคัญกบัประชาชนชาวเวียดนามเปนอยางมาก สรางขึ้นใน
ศตวรรษที่ 6 โดยกษตัริย Ly Nam De ครัง้เมื่อมีการสรางเมืองขึ้นใหม ต้ังอยูใจ
กลางเมือง  ลักษณะเปนเกาะเล็กๆริมทะเลสาบตะวันตก  ภายในวดัมีตนมหาโพธ์ิท่ี
เปนของขวัญมาจากประเทศอินเดียและเจดียทรงสูงหลายช้ัน 

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เซนบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEST LAKE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานออกเดินทางสู ทาเรืออาวฮาลองเบย เพ่ือ ลองเรือ ชมความงามตามธรรมชาติ
ท่ีสรรคสรางดวยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตรกรเอกอาวฮาลองประกอบดวยหมู
เกาะนอยใหญกวา 1,900 เกาะไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
อาวแหงน้ีเต็มไปดวยภเูขาหินปูนมากมายระหวางการลองเรือทานจะไดชมความงาม
ของเกาะตางๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไกชน ฯลฯ จากน้ันเดินทางสู HALONG 
PARK นําทาน น่ังกระเชา เพ่ือขามอาวฮาลองไปยังเกาะระหวางน้ีใหทานไดชมวิว
อาวฮาลองพรอมถายรูปเก็บภาพบรรยากาศของอาวฮาลอง ใหทานเพลินเพลินกับ
กิจกรรมในฮาลองปารคไมวาจะเปนการเท่ียวชม สวนญี่ปุ�น  

SEN RESTAURANT HANOI 



 

 

เพลิดเพลินกับการ น่ังรถราง หรือขึ้นชงิชาสวรรค Sun wheel เพ่ือชมทัศนียภาพมุม
สูงของอาวฮาลอง อิสระใหทุกทานไดเก็บภาพความประทับใจหรือชม การแสดงหุน
กระบอกน้ํา เปนศิลปกรรมประจําชาติ หุนกระบอกน้ําเปนการผสมผสานระหวาง
ความหลงไหลในเทพกับความรักชาติอยางรุนแรงจนเปนส่ิงปลูกฝงกนัมาในจิตใจของ
ชาวเวียดนาม นักเชิดหุนจะยืนอยูหลังฉากและมีน้ําทวมถงึบริเวณเอวและควบคุมตัว
หุนดวยไมไผลํายาว สาํหรับเทคนิคการเชิดน้ันไดถูกปดบังเปนความลับอยางมิดชิด
และมีเพียงแคแหงเดียวในโลก 

 

KOI  BRIDGE 



 

 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
อิสระทุกทาน ณ ตลาดราตรีฮาลอง มีสินคาพ้ืนเมืองเวียดนามและสินคาจากจีนให
ทานไดเลือกหลากหลาย เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก เชน กระเป�าผาไหม ไมหอม
แกะสลัก เส้ือผา ผาพันคอ เส้ือยืดลายเวียดนาม ฯลฯ 

พักที ่ Sea Star Halong / Cong Doan Halong โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 2 
 ถํ้านางฟ�า – หมูบานชาวประมง – เมืองฮานอย – รานหยก – ทะเลสาบคืนดาบ -  วัดหงอกเซิน – 
อิสระชอปปم�งถนน 36 สาย (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม ถํ้านางฟ�า ชมหินงอกหินยอยมากมายลวนแตสวยงามและนาประทับใจยิ่ง
นักถํ้าแหงน้ีเพ่ิงถูกคนพบเมื่อไมนานมาน้ีไดมีการประดับแสงสีตามผนังและมุมตางๆ 
ในถํ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถํ้าทานจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแตง

HALONG PARK 



 

 

โดยมนุษยแสงสีท่ีลงตัวทําใหเกิดจินตนาการรูปรางตางๆ มากมายท้ังรูปมงักรเสาค้ํา
ฟ�าพระพุทธรูปศิวลึงค  

 
ชม แพชาวประมง ซึง่เปนวิถชีีวิตของชาวฮาลองจะสรางแพทําเปนท่ีอยูอาศัยและมี
กะชังไวสําหรับเล้ียงสัตวทะเลเชนกุงหอยปูปลาทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆ
จากที่น่ีไดนําทานชมเกาะไกจูบกันซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของอาวฮาลองลักษณะจะ
เปนเกาะเล็กๆ  2 เกาะหันหนาเขาหากันคลายๆกับไกหรือนกแลวแตจินตนาการของ
แตละทาน 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชิมไวนแดง DALAT 
นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) นําทานแวะ ราน
หยก ใหทานเลือกซื้อเปนของฝาก นําทานเดินทางตอไปยัง ทะเลสาบคืนดาบ นําทาน
ขาม สะพานแสงอาทิตย ขามไปสูเกาะหยกชม วดัหงอกเซิน วดัโบราณ ภายใน
ประกอบดวยศาลเจาโบราณและขางๆ ศาลเจามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเตาสตาฟขนาด
ใหญ ซึ่งเปนเตาท่ีอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์สิทธ์ิรวมท้ัง
อานุสาวรียของ 

PARADISE CAVE 



 

 

ตรันคว็อกตวน ซึ่งเปนแมทัพเอกในการตอสูกับกองทัพมองโกลและขับเคล่ือนทัพมอง
โกลกลับไปไดสําเร็จเมื่อป ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เปนอีก
สัญลักษณหน่ึงท่ีสําคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงน้ันเปนสะพานไมที่มี
นักทองเท่ียวท่ีมาทัวรเวียดนามท่ีเปนคูรักมักจะมาถายรูปพรีเวสด้ิงกันที่น่ี เมื่อผูท่ีมา
ทัวรเวียดนามขามสะพานไปก็จะเขาสูประตูวดั ภายดานในน้ันจะมีตะพาบอยู 1 ตัว 

ท่ีสตาฟไวประวัติและความเปนมาน้ันกลาวไววา ทะเลสาบแหงน้ีมีตะพาบท้ังหมด 2 
ตัว อีกตัวหน่ึงยังมีชวีิตอยูและอาศัยอยูในทะเลสาบแหงน้ี 
จากน้ันนําทาน อิสระชอบปم�งถนน 36 สาย  มีสินคาราคาถกูใหทานไดเลือกสรร
มากมาย กระเป�า เส้ือผา รองเทา ของที่ระลึกตางๆ ฯลฯ 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
พักที ่ Sunries Hanoi / Delight Hotel โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
 เมืองนิงบงิห – รานเยื่อไผ – ลองเรือชมความสวยงามของฮาลองบก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง)  (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

NGOC  SON 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองนิงบิงห เดินทางโดยรถโคชปรบัอากาศ (ใชเวลาการเดินทาง
ประมาณ 3 ช่ัวโมง) ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 
ขางทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม นําทานแวะ รานเยื่อไผ  นําทานเดินทางสู
ทาเรือ ลองเรือนิงหบิงห หรือ ฮาลองบก เปนแหลงทองเท่ียว ที่ต้ังอยูทางตอนใตของ
สามเหล่ียมปากแมน้ําแดง ในจังหวดันิงบิง่ห เปนพ้ืนท่ีท่ีมีทั้งภูมิทัศนอันงดงามของ
ยอดเขาหินปูน แมน้ําหลายสายไหลลัดเลาะ บางสวนจมอยูใตน้ํา และยังถูกลอมรอบ
ดวยผาสูงชัน จงึทําใหสถานท่ีแหงน้ีงดงามนาชม และยังมีรองรอยทางโบราณคดีที่เผย
ใหเห็นการต้ังถิ่นฐานของมนุษยสมัย โบราณ ทําใหสถานท่ีแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาติ นําทานลงเรือลองไปตามสายธารแหง
ธาราท่ีไหลเย็น ในชวงแรกของการเดินทางทานจะไดชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝم�ง
แมน้ํา ซึ่งมคีวามยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระหวางการเดินทางหลายทาน
เปรียบเหมือน กุยหลินของจีน หรือ อาวฮาลองเบย เพลิดเพลินกับการ น่ังเรือ ลอง
ผานทองน้ํา และถํ้าตางๆภายในบริเวณทานจะได ชมทัศนียภาพของภูเขานอยใหญ 
สลับซับซอนสุดลูกหูลูกตา สองขางทางเปนทุงนาบางทุงหญาคาบางสลับกันไป ความ
ประทับใจท่ีไดจากการมาเท่ียวชม เปนสถานท่ีทองเทียวทางธรรรมชาติท่ีสวยงามมาก
แหงหน่ึงของเวียตนาม ทิวทัศนความสวยงามของที่น้ีไดรับการรังสรรคจากธรรมชาติ
ลวนๆ  และยังเปนสถานท่ีใชถายทําภาพยนต KONG SKULL ISLAND 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NGO DONG RIVER 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองฮานอย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ใหทาน
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของประเทศเวียดนาม 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
เท่ียวบินที ่SL 185                             

22.45 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......
พรอมความประทับใจ 

************************************************* 
** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
04 – 06 ธันวาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

11 – 13 ธันวาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

18 – 20 ธันวาคม 9989 9989 9989 2500 6500 



 

 

25 – 27 ธันวาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
01 – 03 มกราคม 13989 13989 13989 2500 6500 

08 – 10 มกราคม 8989 8989 8989 2500 6500 

15 – 17 มกราคม 9989 9989 9989 2500 6500 

29 – 31 มกราคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน กมุภาพันธ 2563 
05 – 07 กุมภาพันธ 9989 9989 9989 2500 6500 

12 – 14 กุมภาพันธ 9989 9989 9989 2500 6500 

19 – 21 กุมภาพันธ 9989 9989 9989 2500 6500 

26 – 28 กุมภาพันธ 9989 9989 9989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 06 มีนาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

11 – 13 มีนาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

18 – 20 มีนาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

25 – 27 มีนาคม 9989 9989 9989 2500 6500 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01 – 03 เมษายน 10989 10989 10989 2500 6500 

08 – 10 เมษายน 10989 10989 10989 2500 6500 

15 – 17 เมษายน 14989 14989 14989 2500 6500 



 

 

22 – 24 เมษายน 10989 10989 10989 2500 6500 

29 เมษายน – 01 
พฤษภาคม 

12989 12989 
12989 

2500 6500 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมมีเตียง)   
 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 



 

 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
   เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากดัจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเงื่อนไขของสายการ   
   บิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 

- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 
ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบรกิาร เต็มจํานวน 
เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 



 

 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 



 

 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา



 

 

ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  



 

 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 


